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  מביאה למסך שלך את מודעות הפרינט הטובות ביותר בישראל | גיליון מס' 6 | 4.4.2011

בשבוע בעבר, נערכה מסיבת סיום תחרות דג הזהב 
ה-17 במועדון "הזאפה" ברמת החיל.

בגיליון הנוכחי, אני מבקש לתת מקום של כבוד לאחת 
.(Shortlist) עשרה המודעות, שהגיעו לשלב הגמר

השיפוט השנה נערך מספר שעות לפני המסיבה, 
תוך שינוי שיטת בחירת "שלושת הגדולים" מהצבעה 
אישית פרטית להצבעה גלויה, שנערכה לאחר קיום 
המודעות  מבין  אחת  כל  על  ומהותי  מקצועי  דיון 

הנבחרות, אולם על כך בהרחבה בהמשך.
בהזדמנות זו, ברצוני להביע הערכה רבה ותודה ענקית 
לצוות השופטים, 32 במספר, שהקדימו והתכנסו 
לבחירת המודעות הזוכות והעשירו אותנו בתובנות 
והבנות במהלך הדיון הפתוח לגבי הקריטריונים 

האמיתיים הנבחנים על ידי שופטים במודעות הפרינט, 
והכניסו אותנו - ולו במקצת - לעולמם הפנימי של 

מקצועני הקריאייטיב בישראל.
משרד  וצוותיהם,  הזוכים  שלושת  את  מברך  אני 
 Y&R עמיחי  אבנון  שלמור  משרד   ,BBDO  גיתם 
GREY. אין לי  & ורשבסקי  ומשרד אדלר חומסקי 
ספק שעשיתם עבודה מופלאה ואני סמוך ובטוח, 
שעבודותיכם ייצגו את ישראל כראוי בפסטיבל קאן.

קריאה מהנה ומועילה -
ו...ניפגש בקאן ובדג הזהב ה-18.

אחיה פריד
סמנכ“ל מסחרי - קבוצת  

הזוכה במקום הראשון בתחרות דג הזהב 11
לקוח: מסטיק הובה בובה 
BBDO משרד פרסום: גיתם

mailto:printscreen@haaretz.co.il
http://studio-t.co.il/
http://www.forumshivuk.co.il/
http://www.haaretz.co.il/


זוכי דג הזהב 2011

2

printscreen@haaretz.co.il :לתגובות, הערות וגם למודעות יצירתיות שמתאימות להתפרסם בגיליון הבא

מו“ל:             |            הפקת תכנים:              |            עיצוב: 

מקום שני
לקוח: הוועד למלחמה באיידס
Y&R משרד פרסום: שלמור אבנון עמיחי

מקום שלישי
לקוח: צבר, הופעת רוג’ר ווטרס בפריז

משרד פרסום: אדלר חומסקי & ורשבסקי
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כיצד נבחרו הזוכים?
הזוכים בתחרות דג הזהב נבחרו בשני סבבים.

בסבב הראשון, התבקש כל אחד מ-32 השופטים 
לבחור מבין העבודות המועמדות את עשר העבודות, 

שייצגו לדעתו בצורה הטובה ביותר את ישראל. 
שופט לא יכול היה לבחור עבודות של משרדו.

11 העבודות עם הניקוד הגבוה ביותר עברו לשלב 
הגמר. במהלך שלב הגמר, הוצגה כל מודעה בפני 

כל חבר השופטים והתנהל לגביה דיון, שבסיומו 
נערכה הצבעה. סדר הדיון על המודעות היה אקראי. 

לאחר ספירת הקולות נקבע דירוג העבודות. 
מודעות שזכו לאותו ניקוד – חלקו את אותו מקום.

מקום הרביעי
Y&R לקוח: סטימצקי. משרד פרסום: שלמור אבנון עמיחי
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מקום חמישי )משותף(
POISE לקוח: תחבושות לדליפת שתן
משרד פרסום: מקאן אריקסון

מקום חמישי )משותף(
לקוח: אבקת כביסה אריאל 

משרד פרסום: באומן בר ריבנאי

זוכי דג הזהב 2011

4

printscreen@haaretz.co.il :לתגובות, הערות וגם למודעות יצירתיות שמתאימות להתפרסם בגיליון הבא

מו“ל:             |            הפקת תכנים:              |            עיצוב: 

mailto:printscreen@haaretz.co.il
http://studio-t.co.il/
http://www.forumshivuk.co.il/
http://www.haaretz.co.il/


מקום שישי
לקוח: שיכון ובינוי

משרד פרסום: 
באומן בר ריבנאי

מקום שביעי )משותף(
 AXE לקוח: דאודורנט

משרד פרסום: מקאן אריקסון
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מקום שמיני
לקוח: טויוטה

TBWA / משרד פרסום: יהושע

מקום שביעי )משותף(
לקוח: משחת שיניים אקווה פרש
לקוח: אדלר חומסקי & ורשבסקי
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www.toyota.co.il
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מקום תשיעי
לקוח: מיני קופר

      BBDO  משרד פרסום: גיתם
רשימת השופטים:

גדעון עמיחי – יו"ר; אילן ירוחם - ראובני פרידן, 
אלדד ויינברגר - מקאן אריקסון, ארז מיטל - 

לעומק התודעה, בן סבר – יורו, גדי צדר- צדר 
יריב, גיא בר - גיתם, דודי בן סימון - גליקמן 

נטלר סמסונוב,  יונתן סטירין - אדלר חומסקי, 
יוסי למל - למל כהן, יריב טוויג - שלמור אבנון 

עמיחי, נדב פרסמן -  באומן בר ריבנאי, 
ניר פרח – JWT, רונן גור פונארוב – פוגל, 

עידו קריב – יהושע, קובי ברקי - שמעוני 
פינקלשטיין ברקי, רוני שניידר - גלר נסיס, 
רנן כרמל - דרורי שלומי, אורן ורמוס, איתי 

הרמן, גולן נוחיאן, גל ורטמן, ורד מוסנזון, 
זאביק טרנר, יואב בנצור, יוסי צרפתי, ניר לבני, 

סיוון בן חורין, עופר גולן, עמוס שוקן, ערן יסעור, 
צבי לוין, רוני אפלבוים ושרי סימן טוב.
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